
Samrådsmöte om detaljplan för del av Al-

vesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård) 

Mötet hölls 22 mars 2018 kl. 18:00 i Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta. Inbjudan annonserade i 

Smålandsposten, på kommunens webbplats samt via missiv till berörda fastighetsägare. 

Närvaro: 7 personer kom till mötet utöver kommunens 2 tjänstemän. 

Närvarande tjänstemän: Patrik Karlsson och Sofie von Elern på FSP/planering. 

Sofie von Elern hälsade välkomna och redogjorde för planförslaget. 

Under mötets gång kom följande frågor och synpunkter upp för diskussion: 

Utjämningsmagasin för dagvatten 

Är det tänkt att vara vattenspegel? Hur hanterar ni det befintliga problemet med vatten som rinner 

in från parkmarken in på kvarteret Löparens väg? Hur ska säkerheten vid ett utjämningsmagasin sä-

kerställas med hänsyn till barn som kommer leka vid den planerade lekplatsen? 

Ett utjämningsmagasin är inte tänkt att ha stående vattenspegel, utan ska endast kunna svämmas 

över vid extrem nederbörd och höga flöden i dagvattensystemet. Att det rinner in vatten på kvarteret 

Löparen är inte bra, men ett utjämningsmagasin kan förbättra situationen, eftersom det hamnar 

lägre än berörd infart. Det pågår en utredning om ett utjämningsmagasin är nödvändigt och i så fall 

vilken höjd botten på magasinet kan ha. Det är mycket ovisst om och när åtgärder kan ske, så det är 

mest lämpligt att se över situationen med andra åtgärder. Utformningen av ett eventuellt utjäm-

ningsmagasin kommer ta hänsyn till säkerhetsaspekter. 

Parkmarkens utformning 

Vad ska parken innehålla och hur ska den skötas? Idag sköts den dåligt, knappt slås. Kommer aktivi-

tetsytor vara för spontanidrott (ej bokningsbara)? Kan kommunen sätta upp avskärmning, t ex plan-

tera häck, mot bostadsfastigheter? 

Hur parkytan ska se ut är inte färdigutrett. Det vi vet är att kommunen i ett kommunalt lekplatspro-

gram slagit fast att vi behöver en lekplats i denna del av Alvesta. Sedan skulle det vara bra att möjlig-

göra för bollsport, eftersom parkytan idag innehåller en gräsplan. Skötseln av resterande delar kan till 

exempel bli ängsmark på delar, gräsmatta på vissa delar och slaghackas likt idag på andra delar. Ytor 

för bollsport eller annan aktivitet ämnas i första hand vara spontanidrottsytor. Avskärmning mellan 

privat och allmän plats är i första hand ett ansvar för fastighetägare för den privata marken. 

Bostäder 

Vilken typ av bostäder kommer att byggas och vilken är målgruppen? Varför ska det inte byggas 

äldreboende på platsen som tidigare planer innehållit? Kommer det bli aktuellt att bygga mer i par-

ken framöver? 

Detaljplanen reglerar inte typ av bostäder eller upplåtelseform utan reglerar bara bostadsbyggnat-

ion. Kommunen kan dock avtala med framtida exploatör om typ av boende, t ex om det ska vara 



trygghetsboende eller seniorboende. Eftersom det inte finns någon exploatör för detta område i 

nuläge blir eventuellt avtal en framtida fråga.  Det tidigare uppdraget som funnits om äldreboende 

på platsen kunde inte genomföras på grund av markförhållandena. Den yta som regleras som bo-

stadsmark i detta planförslag är för liten för att inrymma äldreboende. I dagsläge planeras inte ytter-

ligare bebyggelse i parkområdet. Det bedöms inte lämpligt på grund av markförhållandena. Dessu-

tom är park- och naturområdet ett värdefullt grönområde för tätorten. Om dessa planer kommer 

ändras i framtiden går det inte att säga idag. 

Utfart på Tingsgatan eller Smedjegatan 

Situationen med mycket trafik och många parkerade bilar på Tingsgatan gör att det borde vara mer 

lämpligt att ha utfart från ett nytt område till Smedjegatan istället för till Tingsgatan. 

Kommunen gör bedömningen att det är olämpligt att blanda trafik i ett verksamhetsområde med 

trafik till bostäder. Därför har Tingsgatan varit bästa möjliga lösningen. Tingsgatan är normalstandard 

på en villagata och är dimensionerad för att klara eventuell trafik till och från ett nytt område. Hu-

vudalternativet för boende är troligen att köra direkt ut på Blädingevägen. Situationen på Tingsgatan 

är inte en del av planförslaget, men kommunen tar med synpunkterna om behov av åtgärder för att 

motverka bekymmer med mycket parkerade bilar. Gräsytan invid återvinningsstationen skulle vara 

ett alternativ till fler parkeringsplatser i området, men varje bostadsfastighet måste i första hand 

kunna lösa sitt parkeringsbehov på egen fastighet. 

Återvinningsstationen vid Tingsgatan 

Återvinningsstationen vid Tingsgatan är skräpig. Ska det göras något med gräsytan vid återvinnings-

stationen? 

FTI ansvarar för skötseln vid återvinningsstationen. Man kan rapportera på FTIs webbsida 

(www.ftiab.se) om det behövs tömmas eller städas. Det har diskuterats att sänka ner gräsytan för att 

kunna utjämna dagvattenmängder vid behov. Ytan kan också bli aktuell för parkering för att lösa 

situationen vid Tingsgatan (se ovan). 

Hjortsbergavägen och Räddningstjänsten 

Många kör på gamla GPS:er och kommer då till Räddningstjänsten som återvändsgränd på Hjortsber-

gavägen. Kan kommunen se över det? 

Det är svårt, eftersom kommunen inte styr över GPS-företagens uppdateringar av gatunätet. Eventu-

ellt behov av skyltning tas upp för diskussion. 

Utökning av kvartersmark även för kvarteret Löparen 

Finns det möjlighet att få köpa in parkmark även för kvarteret Löparen? 

Det är inte aktuellt i denna detaljplan, att ge möjlighet till berörda fastighetsägare att köpa mark. 

Behovet av parkmarken anses vara stort när kommunen ämnar få in plats för lek m.m. 

 

Mötet avslutades. 



Ev. synpunkter på detaljplaneförslaget (helst skriftliga) ska lämnas till Alvesta kommun, FSP, 

342 80 Alvesta eller mailadress samhallsplanering@alvesta.se senast 3 april. 

Dessa minnesanteckningar kommer att redovisas på hemsidan. 

anteckningar av Patrik Karlsson 

mailto:samhallsplanering@alvesta.se

